
Apa yang saya bisa berkonsultasi?

【Tempat】Kochi kenritsu kenmin bunka horu, lantai 1 ruang serbaguna 11

＜Bahasa＞

・bahasa Jepang

・bahasa Inggris

・bahasa Mandarin

＊Untuk bahasa lain, 

silakan beri tahu kami.

■Kasus keluarga

Untuk 1 kelompok adalah 50 menit

Biaya konsultasi dan penerjemahan gratis

■Kasus pekerjaan

Reservasi diperlukan

Penyelenggara：Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi (Kocoforre)

Kerja sama：Asosiasi pengacara Kochi, Pusat Dukungan Hukum Jepang Kantor Wilayah Kochi (Houterasu Kochi)

kerahasiaan

Aplikasi
dan Kontak

Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi  (Kocoforre) 

〒780-0870  Kochi-shi Honmachi 4-1-37 gedung Marunouchi lantai 1

Tel：088－821－6440 Fax：088－821－6441

E-mail : consultation@kccfr.jp       https://kccfr.jp

Buka：Senin - Sabtu 9.00－17.00 Tutup : hari Minggu dan hari raya nasional

＊Pusat ini dioperasikan oleh Asosiasi Internasional Kochi (KIA) yang   

dioperasikan di bawah konsinyasi dari Prefektur Kochi

・perceraian・hak asuh anak・palimoni・divisi properti

・tunjangan anak・perselisihan rumah tangga・adoposi

・kekerasan dalam rumah tangga・warisan dan berbagai warisan

・pemecatan・gaji tidak dibayar・kecelakaan pekerjaan

・perlakuan tidak Adil・gangguan kekuasan

■Lain
・status kependudukan・masalah lingkungan・masalah konsumen

・masalah keamanan sosial (medis, pensiun) 

・masalah kecelakaan lalu lintas dan kompensasi atas kerusakan

・・・dan lain-lain

【Orang sasaran】Orang kewarganegaraan asing,
Orang yang pindah ke kewarganegaraan Jepang, 
Orang Jepang yang berhubungan dengan orang asing

【Konsultan】Pengacara

Misalnya・・・

Jika menbutuhkan

penerjemahan,

harap beri tahu kami 

pada saat pemesanan

＜alamat: Kochi-shi Honmachi 4-3-30＞

Silakan aplikasi sebelum
tanggal 9 Oktober (Sabtu).

☞Aplikasi ada di belakang

＜インドネシア語＞

Pertemuan konsultasi undang-undang
untuk orang asing

Tanggal 16 Oktober 2021 (hari Sabtu) 9.30-16.30



Silakan menulis apa yang ingin mengkonsultasikan

・ Informasi yang Anda berikan akan dikelola dengan tepat dan hanya akan digunakan untuk
mengadakan pertemuan konsulutasi ini dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga.

Pertemuan konsultasi undang-undang

【Tanggal dan waktu】 Tanggal 16 Oktober (hari Sabtu)

Harap mengisi 〇 di zona 
waktu konsultasi yang 
diinginkan

9:30～10:20

10:50～11:40

13:00～13:50

14:20～15:10

15:40～16:30

Bisa kapan saja

Nama

Alamat

Status
pendudukan

Bahasa

□Jepang □Inggris □Mandarin

□dan lain-lain（ ）

*Untuk konsultasi dalam bahasa lain, kita dapat menggunakan layanan interpretasi telepon, dll.

Telepon

E-mail

・Silakan mengirimkan melalui email, faks, atau surat

Sebelum tanggal 9 Oktober (hari Sabtu) 

【Alamat】 Pusat pelayanan konsultasi masyarakat asing di Kochi

【e-mail】 consultation@kccfr.jp 【Faks】 088－821－6441

【surat】 〒780-0870 Kochi-shi Honmachi 4-1-37 1F

【kontak】 TEL：088－821－6440

■Pada aturan umum, siapa cepat dia dapat. Mereka yang 

telah membuat reservasi akan diberitahu jadwal di kemudian

hari setelah kami mengkonfirmasi isi konsultasi.

Silakan bekerja sama untuk 
mencegah infeksi COVID-19, 
mendisinfeksi tangan Anda, 
mengukur suhu, dan 
mengenakan masker.■Tidak ada tempat parkir pada di kenmin bunka horu. Jadi 

silakan mengunakan transportasi umum atau parkir berbayar.

Formulir
pendaftaran
partisipasi

F

＊Orang Jepang tidak perlu mengisi

【Tempat】Kochi kenritsu kenmin bunka horu, lantai 1
ruang serbaguna 11


